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Agenda ontspanning
ACTIVITEITEN

Zondag (9/12)
23u00-00u00 Happy Hour ‘t ElixIr

Maandag (10/12)
21u00 - ... Fakbar open ‘t ElixIr

Dinsdag (11/12)
19u00 - ...
21u00  - ...

Coca-Cola Workshop
Fakbar open

Aula 200A
‘t ElixIr

Woensdag (12/12)
18u00-02u00

19u00 - ...

21u00 - ...

Sport van de maand: Landgraaf
Personal Branding, Networking & 
Social Media workshop
Afzuip!

Parking Bodart
Aula 2e hoofdwet

‘t ElixIr
Donderdag (13/12)

20u00-01u30 Kerstcantus Waaiberg

Agenda serieus
ACTIVITEITEN

Maandag (10/12)
10u30-14u30
18u00-19u00

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot

Dinsdag (11/12)
10u30-14u30
18u00-19u00

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot
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Woensdag (13/12)
10u30-14u30
12u30-13u30
18u00-19u00

Theokot open
Cursusdienst
Cursusdienst

Theokot
Theokot
Theokot

Donderdag (14/12)
10u30-14u30
18u00-19u00

Theokot open
Cursusdienst

Theokot
Theokot

Vrijdag (15/12)
10u30 - 14u30 Theokot open Theokot

Woordje van de praeses
Het einde komt in zicht. Van het eerste semester althans. ‘t Is mooi geweest, zoals ze 
zeggen. :) Battle of The Sexes was nog eens een heel plezant feestje en ook sinterklaas is 
blok 6 niet stilletjes voorbij gegaan. De goedheilig man heeft voor een ware snoepindigestie 
gezorgd die ik hopelijk volgende week niet moet bekopen ...
Een nadeel van deze komkommerperiode is natuurlijk dat er weinig inspiratie meer 
overblijft voor mijn tekstjes. Laat ik dan ook maar heel snel besluiten met de, denk ik, wijze 
woorden: Veel studeerplezier, prettige feestdagen en nog betere examens! :)
Ay caramba,

Rien (praeses@vtk.be)

Woordje van de vice
Als u mij vorige week niet gezien heeft, ligt dat niet aan u. Ik ben namelijk een hele week 
thuis moeten blijven om onze schildpadden Gerard & Félicienne te voederen terwijl mijn 
ouders op vakantie waren. Hier even alles wat u al altijd over G & F wilde weten: De 
geelwangschildpad bereikt een maximale schildlengte tot 21 centimeter, mannetjes blijven 
kleiner en hebben langere nagels en een langere, dikkere staart. De nagels en staart 
beginnen echter pas na een jaar of twee te groeien. Daardoor heet Félicienne Felicienne 
terwijl het eigenlijk Félicien is. Het rugschild is bol van vorm, bij jongere exemplaren wat 
platter. Ook hebben jongere dieren een sterk afstekende landkaarttekening op het schild 
die met de jaren vervaagt. Een typisch kenmerk zijn twee evenwijdig lopende strepen op 
de zijkanten van de kop die eindigen bij het oog.soms kan dit oranje zijn. Bij de verder 
sterk gelijkende roodwangschildpad zit hier een opvallende rode vlek.

Marvin (vice@vtk.be)
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Activiteiten
Kerstcantus 
Het is weeral de voorlaatste week van deze semester en dus tijd om deze semester 
vol plezante activiteiten af te sluiten met een knaller. Donderdag is het tijd voor de 
gezelligste cantus van het jaar: de kerstcantus. Kaarten zijn te koop in ‘t ElixIr. Deuren: 
20u00, Io Vivat: 20u30.
   Sander (activiteiten@vtk.be)
Verloren spullen
 Na een heel semester VTK activiteiten is ons kastje ondertussen vol met verloren spullen: 
jassen, tassen, codices, sleutels,... noem maar op. Wij raden je daarom aan om een kijkje 
te komen nemen in het kastje als je denk iets te hebben kwijtgespeeld op een activiteit. 
Alles wordt namelijk weggegeven aan een goed doel tijdens de kerstvakantie. De verloren 
voorwerpen kast is te vinden op blok 6 (Studentenwijk Arenberg 6/0, 3001 Heverlee).

Activiteiten (activiteiten@vtk.be)

Cultuur
Interfacultaire welsprekendheidstoernooi

Op 19 februari 2013 vindt het befaamde Interfacultaire Welsprekendheidstornooi plaats 
en wij zoeken nog kandidaten. Grijp deze uitgelezen kans om de retoricus in jezelf naar 
boven te laten komen en een volle Pieter De Somer-aula te overtuigen van jouw talent 
voor welsprekendheid.
Heb jij geen schrik om te spreken voor een groot publiek? Voel jij je aangesproken door 
deze uitdaging? Denk jij op het Welsprekendheidstornooi alle prijzen te kunnen wegkapen? 
Laat ons dan snel iets weten via ons mailadres cultuur@vtk.be. Ook voor meer info kan 
je bij ons terecht

Inge(cultuur@vtk.be)

 
Fakbar

‘t Is bijna gedaan: Afzuip
Een super semester is al weer bijna gepasseerd. Goed gedronken, goed gefeest en 
daarom is het tijd om af te sluiten met een knaller: woensdag is het afzuip! Het concept is 
simpel, alles moet op! Zoals de beurs zullen de prijzen variëren een eindigen we met een 
heel wat lagere prijs dan we beginnen. Het verschil? Bij ons zal iedereen blij zijn dat de 
prijzen zakken.

    Fakbar (fakbar@vtk.be)
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Cursusdienst
De laatste week

Komende week is de laatste week waarin cursusdienst geopend is. Tot en met 12 
december hebben jullie tijd om je reservaties op te komen halen. Donderdag 13 
december organiseren we nog een laatste openingsdag, deze zal echter “fist come first 
serve” zijn. Ontbreek je nog een cursus die je niet gereserveerd hebt, dan kan je tijdens 
die opening eens een kijkje komen nemen of we de cursus nog in stock hebben.

Het cuditeam (cursusdienst@vtk.be)

Bedrijvenrelaties
Coca-Cola Enterprises Workshop

Deze dinsdag organiseert Coca-Cola Enterprises een interessante workshop over 
Negotiation skills in de grote aula van 200A rond 19u. Niet zomaar van een algemene 
inleiding, maar een avond specifiek vanuit het standpunt van werkende ingenieurs. Hoe 
ga je later de beste prijs bij leveranciers weten af te dwingen of hoe bekom je een goed 
startersloon? Je komt het hier te weten! Uiteraard ronden we de avond af bij een hapje en 
een drankje. Interesse? Schrijf je dan snel in op de VTK site!

Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)

Personal Branding, Networking & Social Media workshop
Het belooft een drukke week te worden, want na dinsdag hebben wij ook woensdag een 
leerrijke avond in petto. De dag van vandaag zit iedereen op Facebook, Twitter of LinkedIn 
en bedrijven zijn die media ook volop aan het ontdekken. Alsmaar vaker wordt er zelfs 
actief gerecruteerd via deze platformen! Je gênante foto’s zijn misschien al niet meer voor 
het grote publiek zichtbaar, maar hoe kan je jezelf extra in de verf zetten om die droomjob 
of stage te bemachtigen? Dit alles en meer wordt door de experts van Crossbridge uit de 
doeken gedaan. Afspraak om 19u in Aula 2e Hoofdwet in het TTI. Na afloop voorziet BR 
naar goede gewoonte een receptie.

Bedrijvenrelaties (br@vtk.be)

Varia
Euroavia Leuven : Embraer, Aircraft reinforcements for the American market.

On Monday 10th of December at 20h00, Professor Tita will give a presentation about 
Embraer, a Brasilian aircraft manufacturer. He will go into detail about the reasons why 
their aircraft structures had to be reinforced for the American market. This presentation 
promises to give a good insight into the way aircraft structures are designed and optimised. 
There’s a never ending struggle between weight reduction, without compromising the 
structural integrity of an airplane. 
Professor Volnei Tita is professor at the Department of Aircraft Construction of the University 
of Sao Paulo and works closely together with Embraer, which makes this presentation an 
unique opportunity !
At the end of the presentation there’s a free reception. Monday 10th of December 20h @
BOKU 03.22.
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KU Leuven vergeet dementie niet
Samen met Music for Life wil KU Leuven dementie in de schijnwerpers zetten. Studenten 
organiseren vele activiteiten om geld in te zamelen voor het project “Vergeten naar buiten 
te komen”.
Kom af en draag ook jouw steentje bij!
• Koop een herinnerding @ Alma’s, vanaf 10 december
• Eet een hamburger @ VTK teokot, ma 10 december ’s middags
• Infoavond rond dementie @ MTC (kleine aula), di 11 december om 20u
• Ga naar de film @ MSI (01.08), wo 12 december om 20u30
• Kom fuiven @ Blauwe Kater, do 13 december om 22u
• En meer! @ www.kuleuvenvergeetdementieniet.be

Het ingezamelde geld gaat naar het project “Vergeten naar buiten 
te komen”.
Omdat het voor een persoon met dementie belangrijk is om 
alledaagse dingen te kunnen blijven doen op een zo gewoon 
mogelijke manier. Zodat hij/zij deel kan blijven uitmaken van onze 
samenleving.

Voor de volledige lijst aan actie & concrete info over de infoavond:
www.kuleuvenvergeetdementieniet.be

Eigen tekstje
Jas verloren op een TD? Originele manier nodig om het goed te maken met je lief? 
Te verlegen om die knappe griet met de blauwe trui van je aula te benaderen? Geen 
probleem! Plaats genoeg in het Bakske voor jouw bericht!
Stuur voor donderdagavond 22u jouw tekstje naar bakske@vtk.be met als onderwerp 
‘tekstje’.

Communicatie (bakske@vtk.be)

Raadsel week 12
Elke week sluiten we ‘t Bakske af met een raadsel. Probeer dit op te lossen en stuur je 
antwoord voor donderdag 22u door naar raadsel@vtk.be . Uit de ingezonden (correcte) 
oplossingen loten we dan wekelijks een winnaar die een filmticket wint. Niet gewonnen? 
Geen nood, er komen nog veel raadsels aan. Succes!

Raadsel van de week
We zoeken een getal van 5 cijfers. Het zijn 5 verschillende cijfers. 2 van die cijfers zijn 
priemgetallen, 2 cijfers zijn kwadraten en het andere cijfer is geen van beide.
Het derde cijfer is 2 maal het laatste cijfer. Het vierde cijfer is 6 meer dan het tweede cijfer. 
Het vijfde cijfer is 3 minder dan het eerste cijfer. 

Welk getal zoeken we?
Lauren (raadsel@vtk.be)
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